
Het jaar 2015 ligt al weer enkele weken 
achter ons en de pas afgesloten Kerstgroe-
pententoonstelling is door de combinatie 
van een prachtige collectie, een goede 
PR en gunstig weer succesvol verlopen. 
Alle energie wordt nu verlegd naar het in 
orde brengen van kerk en museum om de 
nieuwe tentoonstelling die wegens een 
vroege Pasen al op 28 maart (2e Paasdag) 
van start gaat. Het thema voor dit jaar luidt: 
ICONEN en nagenoeg de gehele collectie 
van de Hengelose iconenschilder Hennie 
Oude Middendorp van ca. 100 iconen zal 
in ons museum worden tentoongesteld. 
Nog nooit is zijn collectie op deze schaal te 
zien geweest en deze gelegenheid mag u 

natuurlijk niet voorbij laten gaan. Vlak voor 
het begin van de tentoonstelling organiseert 
het Heiligenbeeldenmuseum met enkele 
partners een speciaal Iconenmenu, waarvoor 
u zich kunt opgeven via de website. Voor de 
inhoud zie elders in deze Nieuwsbrief. Ook 
wordt ter ondersteuning van de tentoonstel-
ling een speciaal iconenboek “Vensters van 
de Hemel”uitgegeven dat ik warm in uw 
aandacht aanbeveel.  
Velen van u hebben gezien dat de kerk in 
het afgelopen jaar aan de buitenzijde mooi 
gerestaureerd is en nu is de binnenzijde aan 
de beurt. De voormalige sacristie wordt op 

dit moment � ink onder handen genomen 
en straks als  documentatiecentrum en 
bezinningsruimte in gebruik genomen. Bij 
wijze van proef was in het afgelopen jaar de 
travee rond één raam weer beschilderd in de 
originele Cuyperskleuren. Nu worden de 3 
overige traveeën bij de ramen van de zijbeuk 
aan de noordzijde eveneens beschilderd, de 
stenen vloer daaronder wordt opgeknapt, de 
verlichting deels gemoderniseerd en enkele 
vitrines die inmiddels al ver over de houd-
baarheidsdatum heen waren worden ver-
vangen door andere glazen vitrines die ons 
museum heeft kunnen overnemen van het 
Florence Nightingale Instituut in Culemborg. 
Dit alles moet klaar zijn voordat onze nieuwe 

tentoonstelling van start gaat. Tegen die tijd 
moet ook onze vernieuwde website klaar 
zijn. Na 6 jaar had deze zowel een technolo-
gische als een uiterlijke opfrisbeurt nodig om 
weer bij de tijd te zijn. Kijkt u in de loop van 
maart zelf even of u het geslaagd vindt. 
Al deze activiteiten hakken er � nancieel 
� ink in en de verwachting is dat zowel het 
afgelopen jaar als dit jaar niet in zwarte 
cijfers kunnen worden afgesloten. Al eerder 
is besloten om de toegangsprijs in ieder 
geval in 2016 nog ongewijzigd te laten.  Om 
die reden wordt een nieuwe donateursactie 
gehouden met het doel om de inkomsten uit 

donaties te verhogen en het aantal dona-
teurs, dat vooral door overlijden van oudere 
donateurs is geslonken, op een hoger plan te 
brengen. U kunt zelf ook uw steentje bijdra-
gen door nog eens naar de hoogte van uw in 
het verleden bepaalde bijdrage te kijken en 
andere mensen in uw omgeving op het werk 
van onze Stichting te attenderen. Wij hebben 
uw blijvende steun hard nodig maar vinden 
het ook � jn om u binnenkort in het museum 
weer te kunnen ontmoeten.

Ton Rutting
Voorzitter
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• Zondag 13 september optre-
den Vrouwen Fier.

• Vrijdag 25 september Voltooi-
ing van de restauratie van de 
Antonius-van-Paduakerk, dit 
vond plaats in aanwezigheid 
van prof. mr. Pieter van Vollen-
hoven.

• Donderdag 15 oktober bericht 
ontvangen van het overlijden, 
op 90 jarige leeftijd, van mevr.  
E. van Rijn, echtgenote van 
oprichter en oudste vrijwilliger 
van ons museum Harry van Rijn.

• Zaterdag 24 oktober Gelderse 
museumdag met verkoopdag.

• Zondag 25 oktober optreden  
muziekpraktijk Tonica.

• Zaterdag 31 oktober zeer 
geslaagde uitgangsdag vrijwil-
ligers met bezoek aan Haarlem 
en Hoofddorp, met als afsluiting 
een stamppotbu� et bij ’t Wa-
pen van ’t Medler.

Journaal vanaf juli 2015
• Donderdag 3 december 

schoonmaken museum en 
uitleg Kerstgroepententoonstel-
ling.

• Zondag 6 december opening 
Kerstgroepententoonstelling, 
bezoek Jeroen Berends, 750e 
volger website.

• Vrijdag 11 december kennis-
makingsbezoek nieuwe burge-
meester gemeente Bronkhorst, 
Mevr. Marianne Besselink .

• Zaterdag 12 december optre-
den Harfsense cantorij.

• Zondag 13 december deel-
name Kerstmarkt Kranenburgs 
Belang, met ook veel bezoekers 
aan het museum.

• Zaterdag 19 december optre-
den zangkwartet Kwartover60.

• 2de Kerstdag optreden harpiste 
Chantal Dohmen

• Zondag 10 januari Afsluiting, 
met een hapje en een drankje, 
van de zeer succesvol verlopen 
Kerstgroepententoonstelling.

Thematentoonstelling 2016  Iconen
Op 2de Paasdag, 28 maart a.s., opent het Heiligenbeeldenmuseum 
weer haar deuren. Voor 2016 is voor ICONEN als thema gekozen. Uit 
de verzameling van iconenschilder Hennie Oude Middendorp uit 
Hengelo Ov.. zullen ruim 100 afbeeldingen met heiligen en religieuze 
motieven worden tentoongesteld. Van oorsprong is de icoon een 
traditionele schildering uit de traditie van de orthodoxe kerk. Ze zijn 
in diverse uitvoeringen, groottes, drieluiken, vij� uiken etc. te zien. Ze 
zijn geschilderd op houten panelen, de kleurcombinaties en de zeg-
gingskracht zijn een lust voor het oog. Over deze expositie wordt een 
speciaal boek uitgegeven. 

Heiligenbeelden
Het wordt het zeventiende seizoen, waar, naast de thematentoonstel-
ling, honderden heiligenbeelden zijn te bewonderen. Vele bezoekers 
weten de weg te vinden naar het museum om de sfeer en devotie van 
de heiligen en hun beelden te aanschouwen.

Het museum is geopend van 
maandag 28 maart, 2de Paasdag, 
t/m zondag 30 oktober 2016 
iedere dinsdag, donderdag en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De 
toegangsprijs is € 4,00 pp. Kinde-
ren t/m 12 jaar gratis toegang. PIN 
betaling is nu mogelijk. Doordat 
we niet voldoende dagen ge-
opend zijn is de Museumjaarkaart 
niet geldig.

Opening 2de 
paasdag 11.00uur



Iconen op het menu in Vorden 
Op vrijdag 18 maart kunnen geïnteresseerden alles te weten komen over iconen. In een speciaal arrangement 
komt dit thema op verschillende plekken terug. Het programma bestaat uit een menu, een exclusieve preview, 

een korte lezing in de Cuypers pastorie en een wijnproeverij.  

Samenwerken als doel 
Het arrangement is ontstaan 
vanuit de wens om samen te 
werken en de hotspots van 
Kranenburg meer bekendheid 
te geven. Het menu sluit aan op 
het iconenthema, wat dit jaar 
centraal staat in ons museum. 
Zowel het eten bij het Klooster 
van Kranenburg als de lezing in 
de Cuypers pastorie zijn hierop 
geïnspireerd. Bezoekers kunnen 
kiezen voor een middag- of een 
avondprogramma. Aanmelden 

kan, tot en met 10 maart, via het 
Heiligenbeeldenmuseum, zie 
http://www.heiligenbeeldenmu-
seum.nl/24-iconenmenu/

Museum op locatie 
Het menu combineert cultuur en 
ontspanning in een divers pro-
gramma. Een belangrijk deel van 
het arrangement vindt buiten de 
muren van het museum plaats. 
Dit maakt het Iconenmenu een 
mooi voorbeeld van het concept 
Museummenu. 

Museummenu
Het arrangement kost € 47,50 en 
bestaat uit, ontvangst met ko�  e, 
een maaltijd in het Klooster van 
Kranenburg, een wijnproeverij 
van wijngoed Kranenburg, een 
lezing  over iconen in de prach-
tig verbouwde Cuypers pastorie 
en een preview van de iconen-
tentoonstelling in het museum.
Het Museummenu is onderdeel 
van het project ‘Museum komt 
naar je toe!’ ontstaan uit het 
Programma Cultuur en Erfgoed 
van de provincie Gelderland: 
Gelderland Cultuurprovincie! 
Doel van dit project (een initia-

tief van Prima Donna communi-
catieregisseurs) is om mensen in 
aanraking te laten komen met 
de verschillende musea die de 
provincie Gelderland rijk is. In 
plaats van bezoekers naar het 
museum te trekken zoekt het 
museum (potentiële) bezoekers 
op. Meer informatie over dit 
project is te vinden via 
www.museummenu.nl en 
https://hetmuseumkomtnaarje-
toe.wordpress.com/

www.kloostervankranenburg.nl

www.heiligenbeeldenmuseum.nl

www.cuyperspastorie.nl 

www.wijngoedkranenburg.nl

Cuypers pastorie
huis van verbinding

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 

www.heiligenbeeldenmuseum.nl

www.museummenu.nl

 @museummenu

iconen
menu
Kom op vrijdag 18 maart 2016 naar het 

Heiligenbeeldenmuseum en geniet van 

een bijzonder arrangement. Een uniek 

 aanbod van alle hotspots op de Kranenburg. 

Een heerlijke maaltijd in het Klooster van 

 Kranenburg, een exclusieve preview van 

de iconententoonstelling, een boeiende 

lezing over iconen onder het genot van een 

kop koffi e in de Cuypers pastorie en een 

 bijzondere wijnproeverij door Wijngoed 

 Kranenburg. 

Aanmelden kan voor een 

middag- of avondprogramma. 

Het middagprogramma vindt 

plaats van 11.30 tot 16.30 uur 

en het avondprogramma van 

17.30 tot 21.30 uur.

Beide arrangementen kosten 

€ 47.50 p.p. en bestaan uit: 

•  ontvangst met kop koffi e

•  een maaltijd in het Klooster van 

Kranenburg

•  een wijnproeverij

•  een lezing in de Cuypers pastorie 

•  een exclusieve preview van de 

iconenten toonstelling in het 

Heiligenbeeldenmuseum.

Aanmelden kan door een mail 

te sturen naar 

info@heiligen beeldenmuseum.nl.

Nieuw 
in 2016

Reserveer Reserveer 
nu alvastnu alvast

Cuypers pastorie
huis van verbinding 
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Colofon
Heiligenbeeldenmuseum
Ruurloseweg 101
7251 LD Kranenburg-Vorden
Telefoon (0575) 55 64 88 (tijdens openingstijden)
Website: www.heiligenbeelden museum.nl
IBAN NL97RABO0327478748

Secretariaat: 
Schoneveldsdijk 2, 7251 LE Vorden
Tel. (0575) 55 67 57

PR-commissie/redactie
Jan Holtrigter en Bart Overbeek

Redactie-adres: 
Bart Overbeek, 
Ganzensteeg 2
7251 LC Vorden 
Tel. (0575) 55 64 71 / 06-23 917 592
Email: pr@heiligenbeeldenmuseum.nl

Openingstijden:
2016: Vanaf maandag 28 maart (2de Paasdag) t/m zondag 30 
oktober, iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Op 16 mei 2de Pinksterdag, Monumentendag 10 en 11 
september en de Gelderse museumdag.
Kerst op de Kranenburg: Van dinsdag 6 december t/m zondag 8 
januari 2017.

Druk:  Weevers, www.weevers.nl

Stukje historie over beelden in het museum

Geen  plaats voor het beeld van Maria

PIN betaling wordt mogelijk vanaf de opening op 2de Paasdag a.s.

2de Pinksterdag 16 mei is het museum ook open.

Dit jaar zijn de Monumentendagen op zaterdag  10 en zondag 11 
september. Zaterdag 10 september zijn we hiervoor speciaal ge-
opend.  De Gelderse museumdag is nog niet bekend.

Ja, dat kun je wel zeggen als 
je in het Katholiek Nieuwsblad 
in een kleine advertentie de 
volgende tekst leest: ‘Beschik-
baar: een groot eikenhouten 
Mariabeeld. 2.75 meter hoog. 
Te bevragen bij....’. Volgt het 
telefoonnummer van een 
pastoor. Gelukkig werd die 
kleine advertentie door een 
meelevend parochielid ontdekt 
en aan het bestuur van de 
Stichting ‘Vrienden van de Kerk 
op de Kranenburg’ getoond. 
‘Of dat misschien iets voor ons 
was’.
Natuurlijk was dat zo, want in 
die begintijd (het was rond het 
jaar 2002) was elk beeld méér 
dan welkom. Direct meneer 
pastoor gebeld. ‘Kom maar 
langs’, zei hij. ‘Maar ’t is een erg 
zwaar beeld; het staat in onze 
kerk in Susteren, een dorp 
vlakbij Roermond dus nogal 
ver weg’.
Een paar dagen later gingen 
twee bestuursleden van onze 
stichting naar die kerk in 

Susteren. Daar stond het beeld 
in een nis. ‘Het is’ – vertelde de 
pastoor – ‘afkomstig uit een 
Limburgs klooster dat is geslo-
ten. ‘t Werd toen gebracht naar 
een museum in Roermond, 
maar dat had er eigenlijk geen 
plaats voor. Onze kerk wel. En 
zo stond het hier vele jaren. Nu 
we in die nis een gebrandschil-
derd raam willen plaatsen staat 
Maria ons echt in de weg’. 
De Vordenaren vertelden dat 
er in Vorden een museum voor 
heiligenbeelden was opge-
richt in een nota bene door 
bouwheer Pierre Cuypers uit 
Roermond gebouwde kerk. 
En dat dit prachtige beeld een 
ereplaats zou krijgen in dit 
museum, Toen was de zaak 
rond. We konden het beeld op 
komen halen. Wij blij. En de 
pastoor ook. 
Daarna ging het toch nog 
bijna mis. Want we hadden ons 
vergist in het gewicht van dit 
massieve eikenhouten beeld. 
Met vijf man gingen we naar 

Susteren maar het 
beeld was niet te 
tillen. En dus niet 
naar de oplegger 
te dragen. We 
kwamen thuis 
zonder beeld.
Op de tweede reis 
van heen en weer 
zo’n  400 kilome-
ter, maar nu met 
acht man, lukte 
het wel. Sindsdien 
hebben duizen-
den, in die vijftien 
jaar zelfs tiendui-
zenden bezoekers 
ons Mariabeeld 
gezien. Er kort 
of langer voor 
stilgestaan. Ont-
dekt dat het wel 
heel bijzonder is. 
Door zijn grootte. 
Maar vooral door 
de wijding en rust die het 
uitstraalt. De (waarschijnlijk) 
Duitse houtsnijder heeft dit 
in vloeiende lijnen gesneden 
kunstwerk een bijzondere 
uitstraling gegeven. En het is 

geen wonder dat het in onze 
gastenboeken, die bezoekers 
invullen, vaak positief wordt 
vermeld. 
Harry van Rijn

Museumwetens-
waardigheden


